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 39/2000. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet 

a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 28/1996. (X. 1.) rendelet 
módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, és a 
Közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 96. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 28/1996. (X.1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
közbeszerzési rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  
1. § A közbeszerzési rendelet 1. §-a új c.)-d.) ponttal egészül ki. 

 c.) Az a.)-b.) pontban meghatározott szervezet által vagy részvételével a vagyon egyharmadát 
meghaladó hozzájárulásával létrehozott, illetve a beszerzés megkezdésének időpontjában ilyen 
feltételekkel működő alapítvány, társadalmi szervezet, illetőleg az olyan közhasznú társaság, ideértve 
ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységét is, amely felett az a.)-b.) pontban 
meghatározott szervezetre a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 
törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti irányítási jogokat gyakorol; 

 d.) Az Önkormányzati támogatásban részesített - az a.)-c.) pont hatálya alá nem tartozó - 
szervezetre a támogatásból megvalósított beszerzés tekintetében, az így szerzett pénzforrásból 
történő beszerzésekre e rendelet szabályait kell alkalmazni. 
2. §  A közbeszerzési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő szabályozás lép: 
 (1)  Az 1. § szerinti szervezet közbeszerzésének minősül a XVIII.  kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetéséről szóló rendeletében 
jóváhagyott keret terhére megvalósuló beszerzés. 
3. § A közbeszerzési rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szabályozás lép: 
 (1)  Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy 
gyakorolja. Az 1. §-ban felsorolt szerveknek a törvény hatálya alá tartozó közbeszerzései tekintetében 
az ajánlatkérő nevében eljáró személy (továbbiakban: ajánlatkérő): 

 a) az 1. § a.)-b.) pontja esetében a polgármester; 
 b) az 1. § c.)-d.) pontja esetében a szervezet vezetője. 

 (2)  Összeférhetetlenség esetében 1. § a.)-b.) pontja esetében az ajánlatkérő a 
polgármester által megbízott tisztségviselő vagy köztisztviselő, az 1. § c.)-d.) pontja esetében 
szervezet vezetője által megbízott vezető beosztású személy lehet. 
4. § A 3. § új (3)-(4) bekezdéssel egészül ki: 
 (3)  Az ajánlatkérő a felhívásban az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálása 
részszempontjainak és azok súlyszámainak meghatározása körében vagy az egyébként egyenértékű 
ajánlatok választásánál - az előnyben részesítés elveit, illetőleg mértékét egyértelműen meghatározva 
-, az esélyegyenlőség követelményére is tekintettel a KBtv. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak 
fenntartása mellett további előnyben részesítheti az ajánlatot, ha az a felhívásban meghatározott 
módon elősegíti 

  a.) az országos, a regionális, illetve - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. §-ának (1) bekezdésével összhangban - a helyi foglalkoztatáspolitikai célkitűzések 
érvényesítését, beleértve a munkahelyteremtés ösztönzését, vagy 
  b.) a kis- és középvállalkozások részvételi esélyének növelését. 
 (4)  Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: 
biztosíték) adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az 
ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt mértékben kell az 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. A biztosíték mértéke a beruházás bruttó összköltségének 
maximum 1 ezreléke, de minimum 50.000 forint lehet. A biztosíték teljesíthető az előírt összegnek az 
ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével vagy bankgarancia biztosításával. A befizetés helyét, 
illetőleg az ajánlatkérő bankszámlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját a felhívásban 
meg kell határozni. 
5. § A 4. § (1) bekezdése helyébe a következő szabályozás lép: 
 (1)  Az ajánlatok felbontását az ajánlatkérő által meghatározott személyek végzik. 
6. § A 4. § (2) bekezdése a következő szabályozással egészül ki: 
 (2)  A jegyzőkönyvet az ajánlattevők részére 15 napon belül meg kell küldeni. 
7. § A közbeszerzési rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő szabályozás lép: 
 (3)  A bizottság szakvéleményében az ajánlatkérésben megfogalmazott szempontokat 
figyelembe véve állást foglal arról, hogy összességében melyik a legelőnyösebb ajánlat, elkészíti a 
Kbtv. 5. számú melléklet szerinti értékelési táblázatot. A szakvéleményt valamennyi értékelő aláírja. 
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8. § A 6. § (2) bekezdése a következő szabályozással egészül ki: 
 (2)  - az eljárás nyertese nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kkvt.) szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
A jegyzőkönyvet az ajánlattevők részére 15 napon belül meg kell küldeni. 
9. § A 8. § (2) és (4) bekezdése hatályát veszti. 
10. § E rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után induló 
ügyekben kell alkalmazni. 
 
B u d a p e s t ,  2000. december 14. 

 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. 

 
Dr. Mester László sk. 

j e g y z ő polgármester 
  

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a közbeszerzésekről a szóló 
1995. XL. törvény hatályba lépését követően alkotta meg hatályos rendeletét a közbeszerzési eljárás 
egyes kérdéseiről. A Kbtv. az elmúlt időszakban tartalmi változáson ment keresztül, hiszen a parlament 
az 1999. évi LX törvénnyel, azt jelentősen átalakította. Jelen rendelet módosítás   igazodik a Kbtv. 
módosított szabályaihoz, kibővítve a rendelet hatálya alá tartozó szervezeteket és beszerzéseket, 
valamint pontosítva az eljárás szabályait. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
1. §-hoz A rendelet személyi hatálya alá különböző szervezetek, szervezettípusok tartoznak. A 
személyi hatály meghatározásának egyik szempontja az, hogy a közpénzekből történő támogatás 
segítségével gazdálkodók a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó beszerzéseik során kötelesek legyenek 
a rendelet versenyeztetési eljárási szabályai szerint eljárni. 
A rendelet személyi hatálya alá tartozik a köztestület (a Ptk. 65. §-a) és a közalapítvány (a Ptk. 76/G. 
§-a), az előzőek által, illetve részvételével létrehozott vagy meghatározó befolyása alatt álló - 
elsődlegesen nem nyereség- és vagyonszerzési céllal működő - szervezetek (alapítvány, társadalmi 
szervezet, közhasznú társaság, biztosító egyesület, vízgazdálkodási társulat). 
A rendelet hatálya továbbá kiterjed - a fentieken kívüli - bármilyen típusú szervezetre, mely 
támogatásban részesül. 
2-3. §-hoz A módosítás az általános indokolásban szabályozott elvek alapján történt. A személyi 
hatály kibővítésével az ajánlatkérő személyét meg kellett állapítani. Az új (3) bekezdés a Kbtv. által 
adott felhatalmazás alapján engedélyezi az előnyben részesítés elveit. A (4) bekezdés a kötelező 
ajánlati biztosíték mértékét állapítja meg. 
7. §-hoz A Kbtv. módosítása vezette be az elbírálás súly- és szorzószámos elbírálásának 
kötelezettségét. Jelen módosítás az elbíráló bizottság feladatává teszi a súly- és szorzószámos 
táblázat elkészítését, az ajánlatkérőnek nyújtott szakvélemény részeként. 
8. §-hoz Az eredményhirdetésről készülő jegyzőkönyv új, kötelező tartalmi elemét tartalmazza. 
10. §-hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
B u d a p e s t ,  2000. december 14. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
A rendelet kihírdetésének napja:   2000. december 19. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                 j e g y z ő 
 


